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ગજુયાત વાભાન્મ પ્રશ્નોત્તયી 
   ટેસ્ટ-૧ 

 

૧. ભોશ-ેજો-દડોના અલળેો ક્ાાંથી ભી 
આવ્મા? 

A. કચ્છ 

B. યાજસ્થાન 
C. ાંજાફ 

D. ઉત્તય ગજુયાત 

 

૨. સવિંધખુીણની વાંસ્કૃસતનુાં મખુ્મ 
નગય_________છે. 

A. રોથર 

B. કારીફાંગન 

C. ભોશ-ેજો-દડો 
D. ઉયના ભાાંથી એકણ નહશ 

 

૩. નાયામણ વયોલય કમા જજલ્રાભાાં 
આલેર છે? 

A. અભદાલાદ 

B. કચ્છ 

C. જાભનગય 

D. લડોદયા 

 

૪.આજલા વયોલય કમા આલેર છે? 

A. અભદાલાદ 

B. કચ્છ 

C. જાભનગય 

D. લડોદયા 
 

૫.ન વયોલય કમા આલેર છે? 

A. અભદાલાદ 

B. કચ્છ 

C. જાભનગય 

D. લડોદયા 
 

૬. વયદાય વયોલય કમા આલેર છે? 

A. અભદાલાદ 

B. કચ્છ 

C. નભમદા જીલ્રો 
D. બરૂચ 

 

૭. કાલુાં ભાછરી કમાથી ભે છે? 

A. ીયોટન ટા ુ

B. ાનલડ ટા ુ 

C. બાણલડ ટા ુ

D. ઉયના ભાાંથી એક ણ નહશ 
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૮. ભેન્ગલૃ ાનખયના જ ાંગરો(બયતીના 
જ ાંગરો)_________આલેર છે. 

A. અભયેરી 
B. બરૂચ 

C. લરવાડ 

D. જાભનગય 

 

૯. વાફય ભાટેનુાં અભ્માયણ્મ કમા આલરે 
છે? 

A. ડેડીમા ાડા 
B. લેાલદય 

C. ફયડીાડા  

D. વાવણ 

૧૦. ખીજડીમા અને ગાગા ક્ષી 
અભ્માયણ્મ__________જજલ્રાભાાં આલરે  
છે. 

A. કચ્છ 

B. જુનાગઢ 

C. ડાાંગ 

D. જાભનગય 

૧૧. રાાંફા તાયાના ઉત્તભ પ્રકાયના કાવ 
ભાટે કમો પ્રદેળ જાણીતો છે? 

A. કાનભ પ્રદેળ 

B. બાર પ્રદેળ 

C. ચયોતય 

D. ઉયના ભાાંથી એક ણ નહશ 

૧૨. યાણીની લાલ કોણ ેફાંધાલી? 

A. યાણી તાયાભતી 
B. યાજભાતા ભીનદેલી 
C. યાણી ઉદમભતી  

D. ઉયના ભાાંથી એક ણ નહશ 

 

૧૩. ભોઢેયાનુાં સમુમભ ાંહદય કમા ળાવકના 
વભમભા ફાંધાયુાં છે? 

A. બીભદેલ શરેા 
B. બીભદેલ ફીજા 

C. મુયાજ વોરાંકી 
D. સવદ્ધયાજ જમસવિંશ 

 

૧૪.ગજુયાતના પ્રથભ યાજ્માર કોણ 
શતા? 

A. જીલયાજ ભશતેા 
B. ભશેંદી નલાઝ જ ાંગ 

C. અંફારાર વાયાબાઈ 

D. ઉયના ભાાંથી એક ણ નહશ 
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૧૫. તાી નદીના મખુ ય કમા ફાંદયનો 
સલકાવ થમેર છે? 

A. ીયોટન ટા ુ

B. ાનલડ ટા ુ 

C. બાણલડ ટા ુ

D. ભગદલ્રા 
 

૧૬. ગજુયાતભા રોક વબાની વભ્મ વાંખ્મા 
કેટરી છે? 

A. ૨૪ 

B. ૨૫ 

C. ૨૬ 

D. ૨૭ 

 

૧૭. દીકરા ઉદ્યાન કમા આલેર છે? 

A. લધઈ 

B. ડાાંગ 

C. ફયડીાડા 
D. વાતુાયા 

૧૮. ગજુયાતભા વૌ પ્રથભ લાય યાષ્ટ્ર સત 
ળાવન ક્ાયે રાગ ુડ્ુાં? 

A. ઈ.વ. ૧૯૬૯ 

B. ઈ.વ. ૧૯૭૦ 

C. ઈ.વ. ૧૯૭૧ 

D. ઈ.વ. ૧૯૭૨ 

 

૧૯. ગજુયાતભા કેટરા દેળી યાજ્મો શતા? 

A. ૩૬૦ 

B. ૩૬૬ 

C. ૩૭૦ 

D. ૩૭૫ 

 

૨૦. ભશભેદાફાદ અને ચાાંાનેય ળશયેો 
કોણ ેલવાવ્મા? 

A. ભેશમદૂ ફગેડા 
B. ભશમેદુ ગઝનલી 
C. સરુતાન અશભદ 

D. ઔયાંગજેફ 

 

૨૧. દાાંતા અને ારનયુ નજીકની 
ટેકયીઓ કમા નાભથી ઓખામ છે? 

A. આયાસયુ 

B. ાલાગઢ 

C. ચોટીરા 
D. જેવોય 

 

૨૨. ખડેાનુાં પ્રાચીન નાભ શુાં શત ુાં? 
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A. ખેટક 

B. ખડે 

C. ખડેતૂનુાં ગાભ 

D. ઉયના ભાાંથી એક ણ નહશ 

 

૨૩. શાર ગજુયાતભા કેટરા તાલકુા છે? 

A. ૨૪૫ 

B. ૨૪૬ 

C. ૨૪૭ 

D. ૨૪૮ 

 

૨૪. ગજુયાતભા સલધાન વબાની કેટરી 
ફઠેકો છે? 

A. ૧૮૧ 

B. ૧૮૨ 

C. ૧૮૩ 

D. ૧૮૪ 

 

૨૫. વૌથી લધ ુલસ્તી ગીચતા ધયાલતો 
જજલ્રો કમો છે? 

A. અભદાલાદ 

B. કચ્છ 

C. સયુત 

D. લડોદયા 

જલાફ 

૧.C ૨.C ૩.B ૪.D ૫.A 

૬.C ૭.A ૮.D ૯.C ૧૦.D 

૧૧.A  ૧૨.C  ૧૩.A 

૧૪.B  ૧૫.D  ૧૬.C 

૧૭.D  ૧૮.C  ૧૯.B 

૨૦.A  ૨૧.D  ૨૨.A 

૨૩.D  ૨૪.B  ૨૫.C 
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ટેસ્ટ-૨ 
૧. કાલુાં ભાછરી કમાથી ભે છે? 

A. જાભનગય જીલ્રાના ીયોટન 
ટા ુાવેથી 

B. ાનલડ ટા ુાવેથી 
C. ખાંબાતનાાં અખાતભાાંથી 
D. ફટે-દ્વાયકાભાાંથી 

૨. ગજુયાતભાાં એસળમાનુાં વૌથી ભોટુાં સલન્ડ 
પાભમ કમા આલેર છે? 

A. મનુ્રા ખાત ે

B. જાભનગયના ઓખા અને રાાંફા 
ખાતે 

C. ભજુ ખાત ે

D. ભાાંડલી ખાત ે

૩. ભેન્ગલૃ ાનખયના જ ાંગરો(બયતીના 
જ ાંગરો) કમા આલેર છે? 

A.  સયુત 

B. જાભનગય, જુનાગઢ અને કચ્છ 

C. લરવાડ, ડાાંગ અને બરૂચ 

D. ોયફાંદય 

૪. મામાલય ક્ષી અભ્માયણ્મ ક્ાાં આલેર 
છે? 

A. નાયામણ વયોલય 

B. વયદાય વયોલય 

C. ભશીવાગય 

D. ન વયોલય 

૫.ઘડુખય અભ્માયણ્મ ક્ાાં આલેર છે? 

A. કચ્છનાાં ભોટા યણભાાં 
B. લેાલદય  

C. કચ્છનુાં નાનુાં યણ 

D. ડેડીમા ાડા 
૬.ચચિંકાયા અભ્માયણ્મ ક્ાાં આલેર છે? 

A. ન વયોલય 

B. લેાલદય 

C. ગીય વોભનાથ 

D. નાયામણ વયોલય 

૭.યીંછ અભ્માયણ્મ ક્ાાં આલેર છે? 

A. જેવોય 

B. ગીય વોભનાથ 

C. કચ્છ 

D. બાલનગય 

૮. વાફય અભ્માયણ્મ ક્ા આલેર છે? 

A. વાવણ (ગીય વોભનાથ જીલ્રો) 

B. લેાલદય(બાલનગય જીલ્રો) 
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C. ફયડીાડા (ડાાંગ જીલ્રો) 

D. ઉના (ગીય વોભનાથ જીલ્રો) 

૯. ખીજડીમા અન ેગાગા ક્ષી અભ્માયણ્મ 
ક્ાાં જીલ્રાભાાં આલરે છે? 

A. કચ્છ 

B. જુનાગઢ 

C. જાભનગય 

D. ાંચભશાર 

૧૦. નીરગામ અને ચચિંકાયા અભ્માયણ્મ 
ક્ાાં આલેર છે? 

A. ડેડીમાાડા 
B. યાભયુા 
C. ફયડીાડા 
D. વાવણ 

૧૧. જામ્બઘુોડા ખાતે ળેન ુાં અભ્માયણ્મ 
આલેર છે? 

A. નીરગામ, ચચિંકાયા, શયણ 

B. યીંછ, જયખ અને દીડા 
C. સવિંશ, દીડા 
D. ચચતર, કાચમાય, ઘડુખય 

૧૨. બાલનગયના લેાલદય ખાતે ળેન ુાં 
અભ્માયણ્મ આલેર છે? 

A. કાીમાય, લરુ, ખડભોય અને 
નીરગામ. 

B. નીરગામ, ચચિંકાયા, શયણ 

C. યીંછ, જયખ અને દીડા 
D. સવિંશ, દીડા 

૧૩. બાયતનુાં વૌથી જુનુાં પ્રાણી વાંગ્રશારમ 
કયુાં છે?  

A. કાાંકહયમા જુરોજજકર ગાડમન 

B. વક્કય ફાગ પ્રાણી વાંગ્રશારમ 

C. લધઈ ફોટનીકર ગાડમન 

D. ઉયના ૈકી એકણ નશી 
૧૪. ગજુયાતભા ડોલ્લ્પન કમા જોલા ભે 
છે? 

A. લેયાલ 

B. બરૂચ 

C. દેલભસૂભ દ્વાયકા 
D. જાભનગય 

૧૫.ગજુયાતભા ફાજયીનુાં વૌથી લધાયે 
ઉત્ાદન કમા થામ છે? 

A. ફનાવકાાંઠા 
B. વાફયકાાંઠા 
C. અયાલરી  
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D. છોટાઉદેયુ 

૧૬. બારીમા ઘઉં ભાટે કમો સલસ્તાય 
પ્રખ્માત છે? 

A. કાનભ પ્રદેળ 

B. બાર પ્રદેળ 

C. રાઠ પ્રદેળ 

D. ચયોતય પ્રદેળ 

૧૭. ગજુયાતભા ડાાંગયનુાં વૌથી લધાયે 
ઉત્ાદન કમા થામ છે?  

A. ખડેા જજલ્રાભાાં 
B. વાફયકાાંઠા 
C. અયાલરી  

D. છોટાઉદેયુ 

૧૮. ગજુયાતભા ભગપીનુાં વૌથી લધાયે 
ઉત્ાદન કમા થામ છે? 

A. યાજકોટ 

B. અભયેરી 
C. સયેુન્રનગય 

D. જુનાગઢ 

૧૯. રાાંફા તાયાના ઉત્તભ પ્રકાયના કાવ 
ભાટે કમો પ્રદેળ જાણીતો છે? 

A. કાનભ પ્રદેળ 

B. બાર પ્રદેળ 

C. રાઠ પ્રદેળ 

D. ચયોતય પ્રદેળ 

૨૦. ગજુયાતનુાં મખુ્મ ફાંદય કયુાં છે? 

A. ભાાંડલી 
B. ઓખા 
C. લેયાલ 

D. કંડા 
૨૧. મકુ્ત વ્માાય ક્ષતે્ર ધયાલત ુાં ફાંદય 
કયુાં છે? 

A. મનુ્રા 
B. કંડા 
C. માડંવી 
D. ભાવનગર 

૨૨. ભ ૂાંગો પ્રકાયના ભકાન કમા આલેર 
છે? 

A. ડાાંગ 

B. વાફયકાાંઠા 
C. કચ્છ 

D. વાપી 
૨૩. અળોકનો સળરારખે કમા આલેર છે? 

A. ાટણ 
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B. ભાાંડલી 
C. ગાાંધીનગય 

D. જુનાગઢ 

૨૪. ાટણની સ્થાના ક્ાયે થઈ? 

A. ઈ.વ. ૮૪૬ 

B. ઈ.સ. ૭૪૬ 

C. ઈ.સ. ૯૪૬ 

D. ઈ.સ. ૭૪૨ 

૨૫. યાણીની લાલ કોણ ેફાંધાલી? 

A. યાજભાતા ભીન દેલી 
B. યાણી નાઈકી 
C. રાણી ઉદયમતી  

D. ઉપરના પૈકી કોઈ નહિ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

જલાફ 

૧.A ૨.B ૩.B ૪.D ૫.C  

૬.D ૭.A ૮.C ૯.C ૧૦.B 

૧૧.B  ૧૨.A  ૧૩.B 

૧૪.D  ૧૫.A  ૧૬.B   

૧૭.A  ૧૮.D  ૧૯.A   

૨૦.D  ૨૧.B  ૨૨.C   

૨૩.D  ૨૪.B  ૨૫.C 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

ગજુયાત વાભાન્મ ભાહશતી ટેસ્ટ વેટ-૧૦ 

 

www.garvigujaratsite.wordpress.com Page 9 
 

ટેસ્ટ-૩ 
૧. ભોઢેયાનુાં સમુમભ ાંહદય કમા ળાવકના 
વભમભા ફાંધાયુાં છે? 

A. સવદ્ધયાજ જમસવિંશ 

B. મુયાજ વોરાંકી 
C. બીભદેલ શરેા 
D. બીભદેલ ફીજા 

 

૨.ભોઢેયાનુાં સમુમભ ાંહદય કોની વાથે વાંફાંધ 
ધયાલે છે? 

A. કોણામકના સમુમ ભાંહદય વાથે 
B. વોભનાથ ભાંહદય વાથ ે

C. સતરૂતી ફારાજી ભાંહદય વાથ ે

D. ઉયના ભાાંથી એક ણ નશી. 
 

૩.રુર ભશારમને ફાાંધલાની ળરૂઆત કોણે 
કયી શતી? 

A. સવદ્ધયાજ જમસવિંશ 

B. મુયાજ વોરાંકી 
C. બીભદેલ શરેા 
D. બીભદેલ ફીજા 

 

૪. રુર ભશારમનુાં ફાાંધ કાભ કોણે રુૂાં કયુું? 

A. સવદ્ધયાજ જમસવિંશ 

B. મુયાજ વોરાંકી 
C. બીભદેલ શરેા 
D. બીભદેલ ફીજા 

 

૫. ગજુયાતભા ડામનાવોય ાકમ કમા આલેર 
છે? 

A. ઇડય 

B. યૈમારી 
C. ગાાંધીનગય 

D. આણાંદ 

૬. સ્લાભી દમાનાંદ વયસ્લતીનો જન્ભ કમા 
થમો શતો? 

A. લીયયુ 

B. ટાંકાયા 
C. ચોટીરા 
D. જુનાગઢ 

 

૭.વાફયભતી નદી ક્ાાંથી નીકે છે? 

A. આબ ુલમત 

B. અભયકાંટક લમત 

C. અયાલરી લમત 

D. ઉયના ભાાંથી એક ણ નહશ 

 

૮.ગજુયાતના પ્રથભ યાજ્માર કોણ શતા? 

A. ભશેંદી નલાઝ જ ાંગ 
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B. ડો. જીલયાજ ભશતેા 
C. કાનજીબાઈ રારબાઈ ભશતેા 
D. ઉયના ભાાંથી એક ણ નહશ 

 

૯.ગજુયાતભા વૌથી લધાયે લયવાદ કમા 
જીલ્રા ભા ડે છે? 

A. ડાાંગ        

B. સયુત 

C. લરવાડ 

D. બરૂચ 

 

૧૦. ગોી તાલ કમા આલેર છે? 

A. બલનાથ 

B. ફટે દ્વાયકા 
C. વોભનાથ 

D. ગપુ્ત પ્રમાગ 

 

૧૧. ગજુયાતભા રોક વબાની વભ્મ વાંખ્મા 
કેટરી છે? 

A. ૨૩ 

B. ૨૪ 

C. ૨૪ 

D. ૨૬ 

 

૧૨. ગાાંધી સ્મસૃત ભાંહદય કમા આલરે છે? 

A. ભહુલા 
B. ોયફાંદય 

C. યાજકોટ 

D. બાલનગય 

 

૧૩. તાી નદીના મખુ ય કમા ફાંદયનો 
સલકાવ થમરે છે? 

A. ડુમ્ભવ 

B. સતથર 

C. ભગદલ્રા 
D. દભણ 

 

૧૪. ગજુયાતની સ્થાના ક્ાયે થઈ? 

A. ૧ એસપ્રર, ૧૯૬૩ 

B. ૧ ભે, ૧૯૬૦ 

C. ૧ એસપ્રર, ૧૯૬૦ 

D. ૧ ભે ૧૯૬૩ 

 

૧૫. દીકરા ઉદ્યાન કમા આલેર છે? 

A. અંફાજી 

B. ળાભાજી 

C. વાતુાયા 
D. લરવાડ 
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૧૬. ગજુયાતભા વૌ પ્રથભ લાય યાષ્ટ્રસત 
ળાવન ક્ાયે રાગ ુડ્ુાં? 

A. ઈ.વ. ૧૯૭૧ 

B. ઈ.વ ૧૯૭૦ 

C. ઈ.વ. ૧૯૮૧ 

D. ઈ.વ. ૧૯૭૨ 

 

૧૭. ગજુયાતના કમા ળશયેભા અકીકનો 
ઉદ્યોગ સલકસ્મો છે? 

A. લાાંકાનેય 

B. જાભનગય 

C. ખાંબાત 

D. ઘોઘા 
 

૧૮. ગજુયાતભા કેટરા દેળી યાજ્મો શતા? 

A. ૩૬૦ 

B. ૩૬૫ 

C. ૪૬૨ 

D. ૩૬૬ 

 

૧૯. અભદાલાદભા પ્રથભ કાડની સભર કોણે 
ળરુ કયી? 

A. અંફારાર વાયાબાઈ 

B. ડો. જીલયાજ ભશતેા 
C. યણછોડરાર છોટા રાર 

D. ઉયનાભાાંથી એકણ નહશ 

 

૨૦. ભશભેદાફાદ અન ેચાાંાનેય ળશયેો કોણે 
લવાવ્મા? 

A. ભશમદુ ગજની 
B. ભેશમદૂ ફગેડા 
C. ભશભદ ઘોયી 
D. સરુતાન અશભદળાશ 

 

૨૧. ખડેાનુાં પ્રાચીન નાભ શુાં શત ુાં? 

A. ખેડ 

B. ખેટક 

C. ઘેડ 

D. ઘેટક 

 

૨૨. દાાંતા અને ારનયુ નજીકની ટેકયીઓ 
કમા નાભથી ઓખામ છે? 

A. આયાસયુ 

B. અંફાજી 

C. ળાભાજી 

D. જેવોય 

 

૨૩. ખડેબ્રહ્મા, ઇડય અને ળાભાજી નજીકની 
ટેકયીઓ કમા નાભથી ઓખામ છે? 

A. આયાસયુ 
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B. અંફાજી 

C. ળાભાજી 

D. જેવોય 

 

૨૪. ગજુયાતના કેટરા જીલ્રા દહયમા હકનાયો 
ધયાલે છે? 

A. ૧૨ 

B. ૧૩ 

C. ૧૪ 

D. ૧૫ 

 
 

૨૫. ગજુયાતભાાં ાંચામતી યાજનો અભર 
ક્ાયથી થમો? 

A. ૧ એસપ્રર, ૧૯૬૩ 

B. ૧ ભે, ૧૯૬૦ 

C. ૧ એસપ્રર, ૧૯૬૦ 

D. ૧ ભે ૧૯૬૩ 

 
 

 

 

 

 

 

જલાફ 

૧.C ૨.A ૩.B ૪.A  

૫.C ૬.B ૭.C ૮.A 

૯.C  ૧૦.B  ૧૧.D  

૧૨.D  ૧૩.C  ૧૪.B 

૧૫.C  ૧૬.A  ૧૭.C 

૧૮.D  ૧૯.C  ૨૦.B 

૨૧.B  ૨૨.D  ૨૩.A 

૨૪.D  ૨૫.A  
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ટેસ્ટ-૪ 

૧. ગજુયાતનુાં પ્રથભ ાટનગય કયુાં શત ુાં? 

A. ાટણ 

B. અણહશરયુ 

C. અભદાલાદ 

D. ગાાંધીનગય 

 

૨. શારભાાં ગજુયાતભા કેટરા જીલ્રા છે? 

A. ૨૯ 

B. ૩૨ 

C. ૨૮ 

D. ૩૩ 

 

૩. શાર ગજુયાતભા કેટરા તાલકુા છે? 

 

A. ૨૪૮ 

B. ૨૫૦ 

C. ૩૦૨ 

D. ૩૪૮ 

 

૪. શાર ગજુયાતભા કેટરા ટાઉન છે? 

A. ૨૬૦ 

B. ૨૫૪ 

C. ૨૪૪ 

D. ૨૬૪ 

 
 

૫. ગજુયાતભા સલધાન વબાની કેટરી ફેઠકો 
છે? 

A. ૧૮૫ 

B. ૧૮૦ 

C. ૧૮૧ 

D. ૧૮૨ 

 

૬. વૌથી લધ ુલસ્તી ધયાલતો જજલ્રો કમો 
છે? 

A. સયુત 

B. કચ્છ 

C. અભદાલાદ 

D. યાજકોટ 

 

૭. વૌથી ઓછી લસ્તી ધયાલતો જજલ્રો કમો 
છે? 

A. ોયફાંદય 

B. ડાાંગ 

C. દેલભસૂભ દ્વાયકા 
D. દાશોદ 

 

૮. વૌથી લધ ુલસ્તી ગીચતા ધયલતો જજલ્રો  

A. સયુત 
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B. કચ્છ 

C. અભદાલાદ 

D. યાજકોટ 

૯. વૌથી ઓછી લસ્તી ગીચતા ધયાલતો 
જજલ્રો કમો છે? 

A. ોયફાંદય 

B. ડાાંગ 

C. કચ્છ 

D. દાશોદ 

 

૧૦. લસ્તીની રલ્ષ્ટ્ટએ બાયતભા ગજુયાતનુાં 
સ્થાન કેટરામુાં છે? 

A. ૮ મુાં 
B. ૯ મુાં 
C. ૧૦ મુાં 
D. ૧૧ મુાં 

 

૧૧. ખાંબાતના અખાતભા કમો ફેટ આલરે 
છે? 

A. સળમાર ફેટ 

B. ીયભ ફેટ 

C. ફેટ દ્વાયકા 
D. આચરમા ફેટ 

 

૧૨. ગજુયાતના ફગીચા તયીકે કમો પ્રદેળ 
ઓખામ છે? 

A. વૌયાષ્ટ્ર 

B. ભધ્મ ગજુયાત 

C. ઉત્તય ગજુયાત 

D. દચક્ષણ ગજુયાત 

 

૧૩. ગજુયાતનો વૌથી ભોટો થભમર ાલય 
પ્રાન્ટ કમા આલેર છે? 

A. કાાંકયાાય 

B. સવક્કા 
C. ધલુાયણ 

D. મનુ્રા 
 

૧૪. ગજુયાતભા ચેયના વકૃ્ષોના લન કમા 
આલેર છે? 

A. ોયફાંદયનાાં દહયમા હકનાયે 

B. જાભનગય અને કચ્છના દહયમા હકનાયે 

C. ગીય વોભનાથનાાં દહયમા હકનાયે 

D. બરૂચનાાં દહયમા હકનાયે 

 

૧૫. દ્વાયકા અને ઓખા લચ્ચેનો પ્રદેળ કમા 
નાભથી ઓખામ છે? 

A. ઘેડ 

B. બાર 
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C. ઓખા ભાંડ 

D. નાઘેય 

 

૧૬. કાંઠીનુાં ભેદાન કમા જજરાભાાં આલેર છે? 

A. ાટણ 

B. વાફયકાાંઠા 
C. બરૂચ 

D. કચ્છ 

 

૧૭. આયવની ખાણ કમા આલેર છે? 

A. ઊંજા 

B. અંફાજી 

C. આયાસયુ 

D. ાયનેયા 
 

૧૮. દૂધ વાગય ડેયી કમા આલેર છે? 

A. ભશવેાણા 
B. આણાંદ 

C. ગાાંધીનગય 

D. સયુત 

 

૧૯. ફનાવ નદીનુાં પ્રાચીન નાભ શુાં છે? 

A. લૂામા 
B. ણામળા 
C. ફનાવા  

D. ઉયનાભાાંથી એકણ નહશ 

 

૨૦. ઘડીમાય ઉદ્યોગ કમા જજલ્રાભાાં સલકસવત 
થમો છે? 

A. યાજકોટ 

B. સયેુન્રનગય 

C. અભદાલાદ 

D. ભોયફી 
 

૨૧. ભીયાાં દાતાયની દયગાશ કમા આલેર છે? 

A. ઉનાલા 
B. દેરભાર 

C. ઊંજા 

D. ાલાગઢ 

 

૨૨. ગજુયાતનુાં યાજ્મ ક્ષી કય ુછે? 

A. ભોય 

B. સયુખાફ 

C. ોટ 

D. કબતુય 

 

૨૩. સલસ્તાયની રલ્ષ્ટ્ટએ ગજુયાતનો વૌથી 
નાનો જજલ્રો કમો છે? 

A. ોયફાંદય 

B. ડાાંગ 



 

ગજુયાત વાભાન્મ ભાહશતી ટેસ્ટ વેટ-૧૦ 

 

www.garvigujaratsite.wordpress.com Page 16 
 

C. દેલભસૂભ દ્વાયકા 
D. દાશોદ 

 

૨૪. સલસ્તાયની રલ્ષ્ટ્ટએ ગજુયાતનો વૌથી 
ભોટો જજલ્રો કમો છે? 

A. સયુત 

B. કચ્છ 

C. અભદાલાદ 

D. યાજકોટ 

 

૨૫. તાી જજલ્રાનુાં મખુ્મ ભથક કયુાં છે? 

A. ફીરીભોયા 
B. લઘઈ 

C. વ્માયા 
D. ભાાંગયો 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

જલાફ 

૧.C ૨.D ૩.A ૪.D ૫.D 

૬.C ૭.B ૮.A ૯.C ૧૦.C 

૧૧.D  ૧૨.B  ૧૩.C 

૧૪.B  ૧૫.C  ૧૬.D 

૧૭.B  ૧૮.A  ૧૯.B 

૨૦.D  ૨૧.A  ૨૨.B 

૨૩.B  ૨૪.B  ૨૫.C 
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ટેસ્ટ-૫ 

૧. વભય પેસ્ટીલર કમા ઉજલલાભાાં આલ ે
છે? 

A. ગીયનાય 

B. અંફાજી 
C. વાતુાયા 
D. ળાભાજી 

 

૨. ળાશ આરભ વાશફેનો પ્રસવદ્ધ ઉવમ કમા 
બયામ છે? 

A. અભદાલાદ 

B. બાલનગય 

C. જાભનગય 

D. ભજુ 

 

૩. સલત્ર ઈયાન ળો પામય ટેમ્ર કમા 
આલેર છે? 

A. દેરભાર 

B. ઉદમ લાડા 
C. ફાાંવલાડા 
D. ખાનયુ 

૪. ોયફાંદયભા આલેર કીસતિ ભાંહદય કોણ ે
ફાંધાવ્યુાં છે? 

 
 

A. નાનજી કાચરદાવ ભશતેા 
B. ગાંગાદાવ .ુ ાયેખ 

C. નગીન દાવ ભશતેા 
D. ઉયના ભાાંથી એક ણ નહશ 

 

૫. ગજુયાતના કમા જજલ્રાભા ફ્રસેભિંગો 
વૌથી લધાયે વાંખ્માભાાં જોલા ભે છે? 

A. જાભનગય 

B. ગીય વોભનાથ 

C. કચ્છ 

D. દેલ ભસૂભ દ્વાયકા 
 

૬. ગજુયાતના કમા ળશયેભા ભયાઠાની 
વત્તા શતી? 

A. સયુત 

B. લડોદયા 
C. બરૂચ 

D. ાટણ 
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૭. શાથભતી કમા જજલ્રાની મખુ્મ નદી 
છે? 

A. ફનાવકાાંઠા 
B. ખડેા 
C. ાંચભશાર 

D. વાફયકાાંઠા 
 

૮. ગજુયાતની પ્રથભ ભહશરા અલકાળ 
માત્રી કોણ શતા? 

A. કલ્ના ચાલરા 
B. સનુીતા સલચરમમ્વ 

C. સનુીતા ટેર 

D. ઉયનાભાાંથી કોઈ નહશ 

 

૯. કમા ગજુયાતીએ ગયીફી દુય કયલા 
અંત્મોદમ મોજના દાખર કયી શતી? 

A. જીલયાજ ભશતેા 
B. કેશબુાઈ ટેર 

C. નયેન્રબાઈ ભોદી 
D. ફાબબુાઈ જળાબાઈ ટેર 

 

૧૦. ગોંડરભાાં કમો ભશરે આલેર છે? 

A. રક્ષ્ભીસલરાવ ેરવે 

B. નૌરખા ભશરે 

C. જાભ યણજીત ેરવે 

D. ઉયનાભાાંથી એક ણ નહશ 

 
 

૧૧. ગજુયાતભાાં વૌ પ્રથભ એક્સ્પ્રેવ શાઇલે 
નાં. ૧ કમા ફ ેળશયેો લચ્ચ ેખલુ્રો મકુલાભાાં 
આવ્મો? 

A. અભદાલાદ-યાજકોટ 

B. યાજકોટ-ભજુ 

C. અભદાલાદ-લડોદયા 
D. લડોદયા-સયુત 

 

૧૨. ગજુયાતની અંતસ્થ નદીઓના નાભ 
જણાલો. 

A. વયસ્લતી, બાદય, ભચ્ુ 

B. વયસ્લતી, ફનાવ અને રૂેણ 

C. ફનાવ, રૂેણ, વાફયભતી 
D. ઓજત, રૂેણ, બાદય 

 

૧૩. કેવય કેયીનુાં ઉત્ાદન કમા જજલ્રાભાાં 
વૌથી લધાયે થામ છે? 

A. જુનાગઢ 
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B. ગીય-વોભનાથ 

C. ભાાંગયો 

D. લરવાડ 

 

૧૪. ગજુયાતનુાં એકભાત્ર ભયીન નેળનર 
ાકમ અભ્માયણ્મ કમા આલેર છે? 

A. ોયફાંદય 

B. કચ્છ 

C. લેયાલ 

D. જાભનગય 

 

૧૫. અડી કડીની લાલ કમા આલેર છે? 

A. ાટણ 

B. જુનાગઢ 

C. અડારજ 

D. લડનગય 

 

૧૬. ગજુયાતનુાં વૌથી ભોટુાં તેર ક્ષતે્ર કમા 
આલેર છે? 

A. લણુજે 

B. ફાણજે 

C. અંકરશે્વય 

D. દેરભાર 

 

૧૭. વયદાય આલાવ મોજના ક્ાયથી 
અભરભાાં આલી? 

A. ૧૯૭૨ 

B. ૧૯૭૧ 

C. ૧૯૭૩ 

D. ૧૯૭૪ 

 

૧૮. ગજુયાતભાાં આલેર વીદી રોકો કઈ 
જાસતના છે? 

A. ાયવી 
B. ચિસ્તી 
C. ોટુમગીઝ 

D. શફવી 
 

૧૯. ભોતીના ઉત્ાદન ભાટે કમા સ્થે 
છી ઉછેય કેન્ર આલેર છે? 

A. સવક્કા 
B. ધલુાયણ 

C. ખાંબાતનો અખાત 

D. કચ્છનો અખાત 
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૨૦. કચ્છના નાના યણને આગ લધતુાં 
અટકાલલા ભાટે કમા ફાંધની યચના 
કયલાભાાં આલેર છે? 

A. આઝભફાયી 
B. આઝભગઢ 

C. સયુજગઢ 

D. સયુજફાયી 
 

૨૧. વાફયભતી નદીનુાં ઉદગભ સ્થાન 
જણાલો. 

A. વરુય વયોલય 

B. ડાફય વયોલય 

C. ઢેફય વયોલય 

D. વયદાય વયોલય 

 

૨૨. ગજુયાતભાાં બ્રહ્માજીનુાં એકભાત્ર ભાંહદય 
કમા આલેર છે? 

A. ખડેા 
B. ખડેબ્રહ્મા 
C. ખાંબાત 

D. ગીયનાયનો લમત 

 

૨૩. શાથી અને એક શૃાંગી જેલા જીલોના 
અશ્ભી ક્ાાંથી ભી આવ્મા? 

A. ીયભ ફટે 

B. આચરમા ફટે 

C. સળમાર ફટે 

D. ઉયના ૈકી એક ણ નહશ 

૨૪. ન વયોલય ય આલેર વૌથી ભોટા 
ટાનુ ુાં નાભ શુાં છે? 

A. ીયોટન 

B. ાનલડ 

C. બાણલડ 

D. ઉયનાભાાંથી એક ણ નહશ 

 

૨૫. ગજુયાતનુાં વૌ પ્રથભ ફા વાંગ્રશારમ 
કમા આલેર છે? 

A. સયુત 

B. અભયેરી 
C. લડોદયા 
D. ાટણ 

જલાફ 
૧.C ૨.A ૩.B ૪.A ૫.C 

૬.B ૭.D ૮.B ૯.D ૧૦.B 
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૧૧.C  ૧૨.B  ૧૩.B 

૧૪.D  ૧૫.B  ૧૬.C 

૧૭.A  ૧૮.D  ૧૯.A 

૨૦.D  ૨૧.C  ૨૨.B 

૨૩.A  ૨૪.B  ૨૫.B 
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ટેસ્ટ-૬ 

 

૧. નાણાભાંત્રી તયીકે રોકવબાભાાં વૌથી 
લધાયે લખત ફજેટ યજુ કયનાય કમા 
ગજુયાતી શતા? 

A. ડો. જીલયાજ ભશતેા 
B. ભોયાયજીબાઈ દેવાઈ 

C. ભશેંદી નલાઝ જ ાંગ 

D. અંફારાર ભશતેા 
 

૨. ગજુયાતના કમા સ્થે વાત નદીઓનો 
વાંગભ થામ છે? 

A. વોભનાથ 

B. અભદાલાદ 

C. ભજુ 

D. લૌઠા  

 

૩. રીરી નાઘયે તયીકે કમો પ્રદેળ જાણીતો 
છે? 

A. ચોયલાડ 

B. ભાાંગયો 

C. લેયાલ 

D. તારાા 

 

૪. ઇન્રોડા ાકમ કમા આલેર છે? 

A. ાટણ 

B. ડેડીમાાડા  

C. ગાાંધીનગય 

D. ફયડીાડા 
 

૫. ગજુયાતભાાં આયલુેહદક યસુનલવીટી કમા 
આલેર છે? 

A. લડોદયા 
B. જાભનગય 

C. અભદાલાદ 

D. બાલનગય 

 

૬. ાલાગઢ લમત ય આલેર કયુાં 
તાલ રાલા પાટલાના કાયણ ેફન્યુાં છે? 

A. દૂસધયુાં તાલ  

B. યાસતયુાં તાલ 

C. ીચયુાં તાલ 

D. ઉયનાભાાંથી એક ણ નહશ 

 

૭. શાફૂવ કેયીનુાં ઉત્ાદન કમા જજલ્રાભાાં 
વૌથી લધાયે થામ છે? 
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A. તારાા 
B. જુનાગઢ 

C. બરૂચ 

D. લરવાડ 

 

૮. વોભનાથ કઈ નદીના હકનાયે આલેર 
છે? 

A. હશયણ 

B. વયસ્લતી 
C. ભચ્ુ 

D. બાદય 

 

૯. ગજુયાત ભભુીભાગમથી કેટરા યાજ્મ 
વાથે કનેક્ટીલીટી ધયાલે છે? 

A. ફ ે

B. ત્રણ 

C. ચાય 

D. ાાંચ 

 

૧૦. ગજુયાતનુાં પ્રથભ તેર ક્ષતે્ર કયુાં છે? 

A. લણુજે 

B. ફાણજે  

C. અંકરશે્વય 

D. બરૂચ 

 

૧૧. ગજુયાતનુાં વૌ પ્રથભ સુ્તક કયુાં શત ુાં?  

A. સલદ્યાવાંગ્રશ 

B. સલદ્યારક્ષ્ભી 
C. વયસ્લતી ચાંર 

D. વખી 
 

૧૨. ગજુયાતના વૌથી ભોટા શ ુભેાનુાં 
નાભ જણાલો. 

A. તયણતેય 

B. અયણજે 

C. લૌઠા 
D. ઉયના ભાાંથી કોઈ નહશ 

 

૧૩. ખાયાઘોડાભાાં ળને ુાં ઉત્ાદન થામ છે? 

A. વાબ ુ

B. ભીઠા 
C. અગયફતી 
D. સવિંગદાણા 

 

૧૪. દાઉદી લોયા તીથમ સ્થ કયુાં છે? 

A. દેરભાર 
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B. ભોઢેયા 
C. આયાસયુ 

D. ઇડય 

 

૧૫. ગજુયાતની વૌ પ્રથભ રો 
યસુનલવીટીની સ્થાના કમા થઈ? 

A. અભદાલાદ 

B. લડોદયા 
C. ભશવેાણા 
D. ગાાંધીનગય 

 

૧૬. અડારજનુાં પ્રાચીન નાભ શુાં છે? 

A. અણહશરયુ 

B. ગઢ ાટણ 

C. ખટેક 

D. ઉયના ભાાંથી એક ણ નહશ 

 

૧૭. કચ્છના કમા સ્થે બ્રોક સપ્રન્ટ 
કયલાભાાં આલે છે? 

A. ધાભણકા 
B. ભોયફી 
C. યાજકોટ 

D. ભોડાવા 

૧૮. ગજુયાતના કમા જજલ્રાભાાં વાગનુાં 
ઉત્ાદન વૌથી લધાયે થામ છે? 

A. બરૂચ 

B. લરવાડ 

C. ડાાંગ 

D. સયુત 

 

૧૯. નાયામણ વયોલય નજીક કયુાં જૈન 
તીથમ આલેર છે? 

A. ભશાકારશે્વય 

B. ળાંખશે્વય 

C. સલશ્વશે્વય 

D. ઉયના ભાાંથી એક ણ નહશ 

 

૨૦. કઈ ખનીજના ઉત્ાદનભાાં ગજુયાત 
એસળમાભાાં પ્રથભ સ્થાન ધયાલ ેછે? 

A. ગ્રેનાઈટ 

B. ફોકવાઇટ 

C. પેલ્સ્ાય 

D. ફ્રોયસ્ાય 

૨૧. વોભનાથ ભાંહદયની ટોચ ય 
ચઢાલલાભાાં આલેર કળનુાં લજન કેટલુાં 
છે? 
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A. ૯ ટન 

B. ૧૦ ટન 

C. ૧૧ ટન 

D. ૧૨ ટન 

 

૨૨. ગજુયાતના એકભાત્ર શયેીટેજ રૂટનુાં 
નાભ આો. 

A. દાાંડી 
B. બરૂચ 

C. ાનલડ 

D. ડુભવ 

 

૨૩. યભાણુાં ઉજામ પ્રાપ્ત કયલાભાાં 
બાયતનુાં સ્થાન કેટરામુાં છે? 

A. શલેુાં 
B. ફીજુ ાં 
C. ત્રીજુ ાં 
D. ચોથુાં 

 

૨૪. કાંઠીનુાં ભેદાન કમા આલેર છે? 

A. ફનાવકાાંઠા 
B. વાફયકાાંઠા 
C. કચ્છ 

D. જાભનગય 

 

૨૫. ગજુયાતભાાં જોલા ભતા કમા 
પ્રકાયના મગૃના કૃષ્ટ્ણ મગૃ કશ ેછે? 

A. નીરગામ 

B. વાફય 

C. ચચિંકાયા 
D. કાીમાય 

 

જલાફ 

૧.B ૨.D ૩.A ૪.C ૫.B 

૬.A ૭.D ૮.A ૯.B ૧૦.A 

૧૧.A  ૧૨.C  ૧૩.B 

૧૪.A  ૧૫.D  ૧૬.B 

૧૭.A  ૧૮.C  ૧૯.B 

૨૦.D  ૨૧.B  ૨૨.A 

૨૩.B  ૨૪.C  ૨૫.D 
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ટેસ્ટ-૭ 

૧. ગજુયાતભાાં વૌ પ્રથભ સપ્રન્ટીંગ પ્રેવ 
કમા ળશયેભાાં ળરુ કયલાભાાં આવ્યુાં? 

A. લડોદયા 
B. અભદાલાદ 

C. યાજકોટ 

D. સયુત 

 

૨. હદલાી ઘોડા ક્ષીને કમા નાભે 
ઓખામ છે? 

A. ઘોડા 
B. તીતીઘોડો 
C. ખાત્રીમાણી 
D. કુાંજ 

 

૩. ગજુયાતના કમા વયોલયનો સલષ્ટ્ણ ુ
યુાણભાાં ઉલ્રખે થમેર છે? 

A. નાયામણ વયોલય 

B. ન વયોલય 

C. દૂસધયુાં વયોલય 

D. ચફિંદુ વયોલય 

 

૪. ગજુયાતભાાં ાયવીઓને આશ્રમ કમા 
યાજાએ આપ્મો શતો? 

A. સવદ્ધયાજ જમસવિંશ 

B. મુયાજ વોરાંકી 
C. જાદી યાણા 
D. મુયાજ વોરાંકી 

 

૫. લડોદયા ળશયે કઈ નદીના હકનાયે 
આલેર છે? 

A. વાફયભતી 
B. સલશ્વાસભત્રી 
C. ભશી 
D. તાી 

 

૬. પ્રથભ ગજુયાતી લડા પ્રધાન કોણ 
શતા? 

A. વયદાય લલ્રબબાઈ ટેર 

B. ભોયાયજીબાઈ દેવાઈ 

C. ડો. જીલયાજ ભશતેા 
D. નયેન્ર ભોદી 

 

૭. લાાંકાનેયભાાં આલરે પ્રસવદ્ધ ભશરેનુાં 
નાભ જણાલો. 
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A. રાખોટા ભશરે 

B. રક્ષ્ભી સલરાવ ેરવે 

C. યણજીત સલરાવ ેરવે 

D. ઉયના ભાાંથી એક ણ નહશ 

 

૮. ગજુયાતનુાં વૌ પ્રથભ પ્રનેેટોહયમભ કમા 
ફન્યુાં છે? 

A. સયુત 

B. લડોદયા 
C. ાટણ 

D. ગાાંધીનગય 

 

૯. ગજુયાતના દહયમાઈ સલસ્તાયભાાં 
કાચફાણી કેટરી પ્રજાસત જોલા ભે છે? 

A. ફ ે

B. ત્રણ 

C. ચાય 

D. ાાંચ 

 

૧૦. ગજુયાતના વૌ પ્રથભ સુ્તકારમનુાં 
નાભ જણાલો. 

A. શભેાબાઈ ઇન્સ્ટીટયટુ 

B. સલક્રભ વાયાબાઈ ઇન્સ્ટીટયટુ  

C. ગાાંધી સલદ્યાીઠ 

D. ઉયના ભાાંથી એક ણ નહશ 

 

૧૧. ગજુયાતભાાં વૌ પ્રથભ ટાર વેલા 
ક્ાયે થઈ? 

A. ઈ.વ. ૧૮૩૮ 

B. ઈ.વ. ૧૯૩૮ 

C. ઈ.વ. ૧૭૩૮ 

D. ઈ.વ. ૧૬૩૮  

૧૨. કકમવતૃ ગજુયાતના કેટરા જજલ્રાભાાંથી 
વાય થામ છે? 

A. ૨ 

B. ૩ 

C. ૪  

D. ૫ 

 

૧૩. ગજુયાતનો કમો જજલ્રો વૌથી લધાયે 
દહયમા હકનાયો ધયાલે છે? 

A. જાભનગય 

B. દેલભસૂભ દ્વાયકા 
C. ગીય વોભનાથ 

D. લરવાડ 
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૧૪. ગજુયાતભાાં વૌથી ભોટો ફોટનીકર 
ગાડમન કમા આલેર છે?  

A. આશલા 
B. લધઈ 

C. અભદાલાદ 

D. ફયડીાડા 
 

૧૫. ગીયા ધોધ કમા જજલ્રાભાાં આલેર 
છે? 

A. ડાાંગ 

B. સયુત 

C. બરૂચ 

D. લરવાડ 

 

૧૬. વયદાય ટેરનુાં વૌથી ભોટુાં મ્યઝુીમભ 
કમા આલેર છે? 

A. આણાંદ 

B. નહડમાદ 

C. અભદાલાદ 

D. ગાાંધીનગય 

 

૧૭. ફનાવ નદીનુાં પ્રાચીન નાભ શુાં છે? 

A. ફનાવ 

B. ણમબાભા 
C. ણામળા 
D. ઉયના ભાાંથી એક ણ નહશ 

 

૧૮. ડાકોયભાાં કયુાં પ્રખ્માત તાલ આલરે 
છે? 

A. સદુળમન તાલ 

B. ચફિંદુ વયોલય 

C. ગોભતી તાલ 

D. નાયામણ વયોલય 

 

૧૯. ગજુયાતભાાં ગેવ કે્રકય પ્રાન્ટ કમા 
આલેર છે? 

A. અંકરશે્વય 

B. કોમરી 
C. જાભનગય 

D. શજીયા 
 

૨૦. ારનયુ નજીક કમો હયવોટમ આલેર 
છે? 

A. ળાંખશે્વય 

B. ફારાસવનોય હયવોટમ 
C. ફારાયાભ હયવોટમ  
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D. ઉયના ભાાંથી એક ણ નહશ 

 

૨૧. વૌયાષ્ટ્રની વૌથી ભોટી નદી કઈ છે? 

A. બાદય 

B. ભચ્ુ 

C. બોગાલો 
D. ળેત્ુાંજી 

 

૨૨. પ્રાચીન વભમભાાં ગજુયાતનુાં કયુાં ળશયે 
ભયી-ભવારા અને યેળભના લેાય ભાટે 
જાણીત ુાં શત ુાં? 

A. સયુત 

B. લડોદયા 
C. બરૂચ 

D. ખાંબાત 

 

૨૩. ખીજડીમા અને ગાગા ક્ષી 
અભ્માયણ્મ કમા આલેર છે? 

A. કચ્છ જજલ્રો 
B. જાભનગય જજલ્રો 
C. સયેુન્રનગય જજલ્રો 
D. ગાાંધીનગય જજલ્રો 

૨૪. રાાંફા તાયાના ઉત્તભ પ્રકાયના કાવ 
ભાટે કમો પ્રદેળ જાણીતો છે? 

A. કાનભ પ્રદેળ 

B. બાર પ્રદેળ 

C. ચયોતય પ્રદેળ 

D. રાટ પ્રદેળ 

 

૨૫. યાણીની લાલ કોણ ેફાંધાલી? 

A. યાણી તાયાભતી 
B. યાજ ભાતા ભીનદેલી 
C. નાઈકા યાણી 
D. યાણી ઉદમભતી  

 

જલાફ 

૧.D ૨.C ૩.A ૪.C ૫.B 

૬.B ૭.C ૮.A ૯.B ૧૦.A 

૧૧.A  ૧૨.C  ૧૩.A 

૧૪.B  ૧૫.A  ૧૬.C 

૧૭.C  ૧૮.C  ૧૯.D 

૨૦.C  ૨૧.A  ૨૨.C 

૨૩.B  ૨૪.A  ૨૫.D 
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ટેસ્ટ-૮ 
 

૧. દાાંડી કુચ માત્રા કેટરા હકભી ચારીને 
કયલાભાાં આલી? 

A. ૩૮૪ હકભી 
B. ૩૮૫ હકભી 
C. ૩૮૬ હકભી 
D. ૩૮૭ હકભી 

 

૨. ગજુયાતના કમા દહયમા હકનાયે ચનૂાની 
ટેકયીઓ આલેર છે? 

A. બાલનગય 

B. ોયફાંદય 

C. લેયાલ 

D. ગોનાથ 

 

૩. ગજુયાતની વૌથી શરેી યસુનલવીટી 
કઈ છે? 

A. ગાાંધી સલદ્યાીઠ 

B. ગજુયાત યસુનલવીટી 
C. ભશાયાજા વમાજીયાલ યસુનલવીટી  

D. શભેચાંરાચામમ ઉત્તય ગજુયાત 
યસુનલવીટી 

 

૪. શભીયવય તાલ કમા આલેર છે? 

A. ભજુ 

B. ઓખા 
C. ભાાંડલી 
D. જુનાગઢ 

 

૫. ભધય ડેયીનુાં લડુાં ભથક કમા આલેર 
છે? 

A. ભશવેાણા 
B. ગાાંધીનગય 

C. આણાંદ 

D. અભદાલાદ 

 

૬. ગજુયાતની પ્રાચીન સલશ્વ સલખ્માત 
સલદ્યાીઠનુાં નાભ જણાલો. 

A. ગાાંધી સલદ્યાીઠ 

B. ળાયદા ગ્રાભ સલદ્યાીઠ 

C. લરબી સલદ્યાીઠ 

D. ઉયનાભાાંથી એકણ નહશ 

 

૭. ફન્નીના ઘાવના ભેદાનો કમા આલેર 
છે? 
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A. ઓખા 
B. કચ્છ 

C. જાભનગય 

D. દ્વાયકા 
 

૮. લરવાડ ાવ ેકમો પ્રખ્માત દહયમા 
હકનાયો આલેર છે? 

A. તીથર 

B. ડુભવ 

C. ીયભ 

D. ધયભયુ 

 

૯. વીદી રોકોનુાં નતૃ્મ કમા નાભે 
ઓખામ છે? 

A. બાાંગડા 
B. યાવ 

C. જોહડમા 
D. ધભાર 

 

૧૦. ગજુયાતભાાં ભીઠાની સનકાવ વૌથી લધ ુ
કમાથી થામ છે? 

A. કાંડરા 
B. ઓખા 

C. ફડેી 
D. ીાલાલ 

 

૧૧. ાયવીઓ ગજુયાતના કમા ફાંદયે 
ઉતમામ શતા? 

A. વાંજાણ 

B. લેયાલ 

C. જાપયાફાદ 

D. ભહલુા 
 

૧૨. કમા ગીતન ેગજુયાતના યાજ્મના 
પ્રસતક તયીકે રખલાભાાં આવ્યુાં છે? 

A. જમ જમ ગયલી ગજુયાત 

B. ચાયણ કન્મા 
C. હુાં ગજુયાતી 
D. ઉયના ભાાંથી એકણ નહશ 

 

૧૩. ગજુયાત કૃસ યસુનલવીટીનુાં લડુાં ભથક 
કયુાં છે? 

A. દાાંતીલાડા 
B. આણાંદ 

C. દેત્રોજ 

D. જુનાગઢ 
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૧૪. સવક્કા થભમર ાલય સ્ટેળન કમા 
આલેર છે? 

A. ભજુ 

B. મનુ્રા 
C. જાભનગય 

D. કાંડરા 
 

૧૫.ગજુયાતભાાં ખાયેક વાંળોધન કમા 
આલેર છે? 

A. ભજુ 

B. મનુ્રા 
C. જાભનગય 

D. કાંડરા 
 

૧૬. ગજુયાતના કમા ળશયેભાાં વૌથી ફધુાં 
ઠાંડી ડે છે? 

A. નરીમા 
B. ઇડય 

C. ાટણ 

D. નખત્રાણા 
 

૧૭. આળાયુા ભાતાનો ભઢ કમા આલેર 
છે? 

 

A. આબ ુઅંફાજી 

B. કચ્છ 

C. ાટણ 

D. ાલાગઢ 

 

૧૮. ગજુયાતનુાં વૌથી ભોટુાં ખતે ઉત્ાદન 
ફઝાય કયુાં છે? 

A. વાલયકુાંડરા 
B. ભહલુા 
C. ઉંજા 

D. હશભતનગય 

 

૧૯. ગજુયાતભાાં વાગ વૌથી લધાયે કમા 
થામ છે? 

A. લરવાડ 

B. બરૂચ 

C. ડાાંગ 

D. સયુત 
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૨૦. ગજુયાતભાાં યેલ્લે સયુક્ષા દનુાં 
તારીભ કેન્ર કમા આલેર છે? 

A. બરૂચ 

B. ડાાંગ 

C. સયુત 

D. લરવાડ 

૨૧. ગજુયાતનો એકભાત્ર શયેીટેજ રૂટ કમો 
છે? 

A. દાાંડી 
B. આશ્રભ યોડ 

C. વયખજે શાઇલે 
D. ઉયના ભાાંથી એક ણ નહશ 

 

૨૨. પ્રથભ ગજુયાતી ળાા કમા ળરુ થઈ? 

A. અભદાલાદ 

B. બરૂચ 

C. લડોદયા 
D. સયુત 

 

૨૩. ગજુયાતભાાં વૌથી ઓછો લયવાદ કમા 
ડે છે? 

A. કચ્છ 

B. જાભનગય 

C. ોયફાંદય 

D. ફનાવકાાંઠા 
૨૪. ગજુયાતભાાં કેટરા યાષ્ટ્રીમ ઉદ્યાન 
આલેર છે? 

A. ૨ 

B. ૩ 

C. ૪ 

D. ૫ 

૨૫. ગજુયાતભાાં કેટરા અબમાયણ્મ આલેર 
છે? 

A. ૨૦ 

B. ૨૧ 

C. ૨૨ 

D. ૨૩ 

જલાફ 

૧.B ૨.D ૩.C ૪.A ૫.B 

૬.C ૭.B ૮.A ૯.D ૧૦.C 

૧૧.A  ૧૨.A  ૧૩.A 

૧૪.C  ૧૫.B  ૧૬.A 

૧૭.B  ૧૮.C  ૧૯.A 
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૨૦.D  ૨૧.A  ૨૨.D 

૨૩.A  ૨૪.C  ૨૫.B 
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ટેસ્ટ-૯ 

૧. સવિંધ ુખીણના અલળેો સલળે જાણકાયી 
ક્ાયે ભી? 

A. ઈ.વ. ૧૯૨૦-૨૧ 

B. ઈ.વ. ૧૯૨૧-૨૨ 

C. ઈ.વ. ૧૯૧૯-૨૦ 

D. ઈ.વ. ૧૯૨૨-૨૩ 

 

૨. ભોશ-ેજો-દડોના અલળેો ક્ાાંથી ભી 
આવ્મા? 

A. કરીફાંગન 

B. યાજસ્થાન 

C. ાંજાફ 

D. કચ્છ 

 

૩.યાજસ્થાનભાાંથી કયુાં પ્રાચીન નગય ભી 
આલેર છે? 

A. કરીફાંગન 

B. યાંગયુ 

C. યોજડી 
D. ધોાલીયા 

 

૪.ધોાલીયા કમા જજલ્રાભાાં આલેર છે? 

A. અભદાલાદ 

B. સ.ુનગય 

C. જાભનગય 

D. કચ્છ 

 

૫.સવિંધ ુખીણની વાંસ્કૃસત કેટરી પ્રાચીન 
ભાનલાભાાં આલે છે? 

A. ૪૫૦૦ લમ 
B. ૪૪૦૦ લમ 
C. ૪૩૦૦ લમ 
D. ૪૦૦૦ લમ 

 

૬. ગજુયાતભા સવિંધ ુખીણના અલળેો 
કમાથી ભી આવ્મા છે? 

A. કરીફાંદન 

B. શડપ્ા 
C. યાંગયુ 

D. ઉયના ભાાંથી એક ણ નહશ 

 

૭. રોથર કમા આલેર છે? 

A. ધોકા 
B. કચ્છ 

C. ધોાલીયા 
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D. જાભનગય 

 

૮. કચ્છભાાં___________સ્થેથી  
સવિંધખુીણના અલળેો ભેર છે? 

A. યાંગયુ 

B. યોજડી 
C. કારીફાંગન 

D. દેળરય 

 

૯. સવિંધખુીણની વાંસ્કૃસતન ુમખુ્મ 
નગય____________ છે. 

A. શડપ્ા 
B. યાંગયુ 

C. યોજડી 
D. કારીફાંગન 

 

૧૦. સવિંધખુીણની વાંસ્કૃસત લખતે જે રીી 
શતી તેભાાં કેટરા સવન્શ જોલા ભે છે? 

A. ૨૪ 

B. ૨૫ 

C. ૨૬ 

D. ૨૭ 

૧૧. ગજુયાતનુાં સ્થાન બાયતભા સલસ્તાયની 
રલ્ષ્ટ્ટએ કેટરામુાં છે. 

A. ૬ ઠુાં  

B. ૭ મુાં 
C. ૮ મુાં  

D. ૯ મુાં 
 
 

૧૨. ગજુયાતની ઉત્તય-દચક્ષણ રાંફાઈ 
કેટરી છે? 

A. ૫૦૦ હકભી 
B. ૫૬૦ હકભી 
C. ૫૯૦ હકભી 
D. ૬૦૦ હકભી 

 

૧૩.ગજુયાતની લૂમ-ક્ષીભ રાંફાઈ કેટરી 
કેટરી છે? 

A. ૫૦૦ હકભી 
B. ૫૬૦ હકભી 
C. ૫૯૦ હકભી 
D. ૬૦૦ હકભી 
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૧૪. ગજુયાતના દહયમા હકનાયાની રાંફાઈ 
કેટરી છે? 

A. ૧૬૦૦ હકભી 
B. ૧૬૨૦ હકભી 
C. ૧૭૦૦ હકભી 
D. ૧૭૨૦ હકભી 

 

૧૫. નાયામણ વયોલય_________ 
જજલ્રાભાાં આલેર છે. 

A. બાલનગય 

B. સયેુન્રનગય 

C. કચ્છ 

D. જાભનગય 

 

૧૬.આજલા વયોલય_________ જજલ્રાભાાં 
આલેર છે. 

A. અભદાલાદ 

B. સયેુન્રનગય 

C. લડોદયા 
D. જાભનગય 

 

૧૭.ન વયોલય____________જજલ્રાભાાં 
આલેર છે. 

A. અભદાલાદ 

B. બાલનગય 

C. લડોદયા 
D. જાભનગય 

 

૧૮. વયદાય વયોલય_________જજલ્રાભાાં 
આલેર છે. 

A. બાલનગય 

B. સયેુન્રનગય 

C. કચ્છ 

D. નભમદા 
 

૧૯. ઉકાઈ અને કાકયાા 
મોજના_________નદી ય આલેર છે. 

A. તાી નદી 
B. ભશી નદી 
C. વાફયભતી નદી 
D. ફનાવ નદી 

 

૨૦. કડાણા અને લણાકફોયી 
મોજના_________નદી ય છે. 

A. તાી નદી 
B. ભશી નદી 
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C. વાફયભતી નદી 
D. ફનાવ નદી 

 

૨૧. ધયોઈ મોજના________નદી ય છે. 
A. તાી નદી 
B. ભશી નદી 
C. વાફયભતી નદી 
D. ફનાવ નદી 

 

૨૨. દાાંતીલાડા મોજના_________નદી 
ય આલેર છે. 

A. તાી નદી 
B. ભશી નદી 
C. વાફયભતી નદી 
D. ફનાવ નદી 

 

૨૩.ળેત્ુાંજી મોજના___________નદી ય 
આલેર છે. 

A. તાી નદી 
B. ળેત્ુાંજી નદી 
C. વાફયભતી નદી 
D. ફનાવ નદી 

 

૨૪. બાદય મોજના_________નદી ય 
છે. 

A. તાી નદી 
B. ભશી નદી 
C. બાદય નદી 
D. ફનાવ નદી 

 

૨૫. કાલુાં ભાછરી કમાથી ભે છે? 

A. ાનલડ ટા ુ

B. ખાંબાતનો અખાત 

C. ડુભવ 

D. ીયોટન ટા ુ

 

જલાફ 

૧.A ૨.C ૩.A ૪.D ૫.A 

૬.C ૭.A ૮.D ૯.A ૧૦.C 

૧૧.B  ૧૨.C  ૧૩.A 

૧૪.A  ૧૫.C  ૧૬.C 

૧૭.A  ૧૮.D  ૧૯.A 

૨૦.B  ૨૧.C  ૨૨.D 

૨૩.B  ૨૪.C  ૨૫.D 
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ટેસ્ટ-૧૦ 

 
૧. ગજુયાતભાાં કેટરી જાતના વસ્તન 
ારતુાં પ્રાણીઓ નોંધામા છે? 

A. ૧૦ 

B. ૧૧ 

C. ૧૨ 

D. ૧૩ 

 

૨. લેયાલ કમા પ્રકાયના કાડના ઉદ્યોગ 
ભાટે જાણીત ુાં છે? 

A. નામરોન 

B. એકે્રચરક 

C. સતુયાઉ 
D. યેમોન 

 

૩. લાાંકાનેયભાાં કમો યાજલી ભશરે આલરે 
છે? 

A. યણજીત સલરાવ 

B. રક્ષ્ભીસલરાવ ેરવે 

C. રાખોટા ભશરે 

D. ઉયના ભાાંથી એક ણ નહશ 

 

૪. ગજુયાતભાાં પ્રથભ યેહડમો કેન્ર કોણ ેળરુ 
કયાવ્યુાં? 

A. જાભ વાશફે 

B. ડો. જીલયાજ ભશતેા 
C. ભોયાયજીબાઇ દેવાઈ 

D. ભશાયાજા વમાજીયાલ ગામકલાડ 

 

૫. લાડીમોના સલસ્તાય તયીકે કમો પ્રદેળ 
જાણીતો છે? 

A. ડાાંગ 

B. બરૂચ 

C. લરવાડ 

D. સયુત 

 

૬. ચાંરગપુ્ત ભોમે જુનાગઢભાાં કયુાં તાલ 
ફાંધાવ્યુાં શત ુાં? 

A. ઢેફય તાલ 

B. સદુળમન તાલ 

C. દૂસધયુાં તાલ 

D. ઉયના ભાાંથી એક ણ નહશ 

૭. બાયતનુાં એકભાત્ર કોઈન મ્યઝુીમભ 
કમા આલેર છે? 

A. સયુત 
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B. લડોદયા 
C. અભદાલાદ 

D. ગાાંધીનગય 

 

૮. દ્વાયકા અને ઓખા લચ્ચ ેઆલેર પ્રદેળ 
કમા નાભ ેઓખામ છે? 

A. તાયા ભાંડ 

B. ઓખા ભાંડ 

C. ઘડે 

D. બાર 

 

૯. જાભનગયના યણભર તાલ લચ્ચ ે
કમો ભશરે આલેર છે? 

A. યણજીત સલરાવ 

B. રક્ષ્ભીસલરાવ ેરવે 

C. રાખોટા ભશરે 

D. ઉયના ભાાંથી એક ણ નહશ 

 

૧૦. કાો ડુાંગય ગજુયાતભાાં કમા આલેર 
છે? 

A. કચ્છ 

B. જુનાગઢ 

C. અયાલરી 

D. ોયફાંદય 

 

૧૧. જવદણ નજીક કમો ઐસતશાસવક 
હકલ્રો આલેર છે? 

A. હશિંગો ગઢ 

B. ઉયકોટ 

C. રાર હકલ્રો 
D. ઉયનાભાાંથી એક ણ નહશ 

 

૧૨. રોકગેટ ધયાલત ુાં ગજુયાતનુાં એકભાત્ર 
ફાંદય કયુાં છે? 

A. બાલનગય 

B. લેયાલ 

C. કાંડરા 
D. ભાાંડલી 

 

૧૩. બાલનગય જજલ્રાના કમા ધયાભાાં 
દુષ્ટ્કાભાાં ણ ાણી ખટૂત ુાં નથી? 

A. નીઝમર ધાયો 
B. સકુો ધાયો 
C. તાાંતણીમો ધયો 
D. ઉયનાભાાંથી એક ણ નહશ 
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૧૪. ગજુયાતભાાં વૌ પ્રથભ ટીલી કેન્ર કમા 
ળરુ થયુાં? 

A. અભદાલાદ 

B. લડોદયા 
C. યાજકોટ 

D. ીજ 

 

૧૫. યાજકોટ કઈ નદીના હકનાયે આલેર 
છે? 

A. આજી 

B. બાદય 

C. ભચ્ુ 

D. ળેત્ુાંજી 

 

૧૬. ગજુયાતનુાં પ્રથભ ાટનગય કયુાં શત ુાં? 

A. ાટણ 

B. અણહશરયુ 

C. અભદાલાદ 

D. ગાાંધીનગય 

 

૧૭. તાી નદીના મખુ ય કમા ફાંદયનો 
સલકાવ થમેર છે? 

A. ીયોટન ટા ુ

B. ાનલડ ટા ુ 

C. બાણલડ ટા ુ

D. ભગદલ્રા 
 

૧૮. વૌથી લધ ુલસ્તી ગીચતા ધયાલતો 
જજલ્રો કમો છે? 

A. અભદાલાદ 

B. કચ્છ 

C. સયુત 

D. લડોદયા 

૧૯. ગજુયાતભા સવિંધ ુખીણના અલળેો 
કમાથી ભી આવ્મા છે? 

A. કરીફાંદન 

B. શડપ્ા 
C. યાંગયુ 

D. ઉયના ભાાંથી એક ણ નહશ 

 

૨૦. આયવની ખાણ કમા આલેર છે? 

A. ઊંજા 

B. અંફાજી 

C. આયાસયુ 

D. ાયનેયા 
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૨૧. ન વયોલય કમા આલેર છે? 

A. અભદાલાદ 

B. કચ્છ 

C. જાભનગય 

D. લડોદયા 
 

૨૨. ગજુયાતભા ડામનાવોય ાકમ કમા આલેર 
છે? 

A. ઇડય 

B. યૈમારી 
C. ગાાંધીનગય 

D. આણાંદ 

 

૨૩. ગોી તાલ કમા આલેર છે? 

A. બલનાથ 

B. ફટે દ્વાયકા 
C. વોભનાથ 

D. ગપુ્ત પ્રમાગ 

 

૨૪. વભય પેસ્ટીલર કમા ઉજલલાભાાં આલે 
છે? 

A. ગીયનાય 

B. અંફાજી 
C. વાતુાયા 

D. ળાભાજી 

 

૨5. રાાંફા તાયાના ઉત્તભ પ્રકાયના કાવ 
ભાટે કમો પ્રદેળ જાણીતો છે? 

A. કાનભ પ્રદેળ 

B. બાર પ્રદેળ 

C. ચયોતય પ્રદેળ 

D. રાટ પ્રદેળ 
 

જલાફ 

૧.C ૨.D ૩.A ૪.D ૫.C 

૬.B ૭.B ૮.B ૯.C ૧૦.A 

૧૧.A  ૧૨.A  ૧૩.C 

૧૪.D  ૧૫.A  ૧૬.C 

૧૭.D  ૧૮.C  ૧૯.C 

૨૦.B  ૨૧.A  ૨૨.C 

૨૩.B  ૨૪.C  ૨૫.A 
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